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ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ

)ހ( އާއި )ށ( އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން 

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމުގެ އުސޫލު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ވޮލިއުމް: 44    އަދަދު: 11     ތާރީޚު: 17 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1436 - 8 ޖަނަވަރީ 2015   ބުރާސްފަތި
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ގ1ެ.ތަޢާރުފު މި އުސޫލަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( 

8 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގެ ދަށުން އިމްޕޯޓްކުރާ ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ، ނުވަތަ އިމްޕޯޓް 

ޑިއުޓީން ބައެއް މަޢާފުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، އިމްޕޯޓް 

ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލެވެ.

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބޭނުންތެރި 

މަސައްކަތްތަކަށް އެތެރެކުރެވޭ 

ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ 2.

)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އިޤްތިޞާދީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންތެރި މަސައްކަތް 

ފެށްޓުމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި،  އެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ތަކެތީގެ އިމްޕޯޓް 

ލިބިދޭ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  މަޢާފުކުރުމަށް  ބައެއް،  ޑިއުޓީން  އިމްޕޯޓް  ނުވަތަ  ޑިއުޓީ، 

އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ 

މެޓީރިއަލްގެ  ބޭނުންކުރާ  ޢިމާރާތްކުރުމަށް  އިކުއިޕްމަންޓާއި،  ކެޕިޓަލް  މެޝިނަރީއާއި،  އަގުބޮޑު 

ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރެވޭނެއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ އިމްޕޯޓް މަދުކޮށް، އެކްސްޕޯޓް އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވޭ ވިޔަފާރިއާއި، އެފަދަ )ހ(

އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް.

ރާއްޖޭގައި ނެތް ޓެކްނޯލޮޖީއެއް ރާއްޖެއަށް ޢާންމުކުރުމަށް ހިންގޭ ވިޔަފާރިއާއި، އެފަދަ )ށ(

އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް.

ވަޒީފާގެ )ނ( ވިޔަފާރިއާއި  ފުޅާކޮށް،  މަސައްކަތްތައް  ނޑު  މައިގަ އިޤްތިޞާދީ  ރާއްޖޭގެ 

ވިޔަފާރިއާއި،  ފަހިކޮށްދޭ  ދިރިއުޅުން  އާންމު  ރައްޔިތުންގެ  އިތުރުކޮށް،  ފުރުޞަތުތައް 

އެފަދަ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް.

ރާއްޖެއަށް ބޭރުފައިސާ އިތުރުކޮށްދޭ ވިޔަފާރިއާއި، އެފަދަ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް.)ރ(

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ

)ހ( އާއި )ށ( އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން 

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމުގެ އުސޫލު
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އިޤްތިޞާދު )ބ( ރާއްޖޭގެ  މަސައްކަތްތަކާއި،  އިޤްތިޞާދީ  ނުކުރާ  ޢާންމުކޮށް  ރާއްޖޭގައި 

ޑައިވަރސިފައިކުރުމަށް ހިންގޭ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތް.

އިޤްތިޞާދީ )ޅ( މަގުފަހިކޮށްދޭ  ފުޅާކުރުމަށް  ވިޔަފާރީތައް  ފަންތީގެ  މެދު  އަދި  ކުދި 

މަސައްކަތްތައް.

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި މުޅިން އަލަށް ފަށްޓާ މަސައްކަތްތަކާއި،  މި ޞިނާޢަތުގައި )ކ(

ޤާއިމުކުރެވިފައިހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން، އިންވެސްޓްމަންޓުގެ އޮރިޖިނަލް 

އަގުގެ %25 އަށްވުރެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާ ކެޕިޓަލް އެކްސްޕެންޑިޗަރއާއި މަރާމާތުގެ 

މަސައްކަތްތައް.

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބޭނުންތެރި 

މަސައްކަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް 

އަގު

ބޭނުންތެރި 3. ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އިޤްތިޞާދީގޮތުން  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   2 އުސޫލުގެ  މި 

އިމްޕޯޓްކުރާ  ހިންގުމަށް  މަސައްކަތް  އެ  ކުރުމަށާއި،  މަސައްކަތް  ފެށްޓުމަށާއި،  މަސައްކަތް 

ތަކެއްޗަށް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރެވޭނީ، އެ މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ އަގު، 2 )ދޭއް( 

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ ބޮޑު ވާނަމައެވެ.

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބޭނުންތެރި 

މަސައްކަތްތަކަށް ގެނެވޭ ތަކެތީގެ 

ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރެވޭ މުއްދަތު

ބޭނުންތެރި 4. ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އިޤްތިޞާދީގޮތުން  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   2 އުސޫލުގެ  މި 

އިމްޕޯޓްކުރާ  ހިންގުމަށް  މަސައްކަތް  އެ  ކުރުމަށާއި،  މަސައްކަތް  ފެށްޓުމަށާއި،  މަސައްކަތް 

ތަކެއްޗަށް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރާނީ، ތިރީގައިމިވާ މުއްދަތުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ތަކެއްޗަށް )ހ( ގެނެވޭ  މަސައްކަތްތަކަށް  އެ  މަސައްކަތެއްނަމަ،  އިޤްތިޞާދީ  ފަށާ  އަލަށް 

އިންވެސްޓްމަންޓް ޤާއިމުކުރެވެންދެން ނުވަތަ، ގިނަވެގެން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 

ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރެވޭނެއެވެ.

ފަށާފައިވާ ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތެއްނަމަ، އެ މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ )ށ(

އިންވެސްޓްމަންޓް އަގަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ މަސައްކަތަކަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗަށް ތިރީގައިމިވާ 

ގޮތުގެމަތިން ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރެވޭނެއެވެ.

2 މިލިއަން ޑޮލަރާއި 25 މިލިއަން ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއްނަމަ، 1.

ގިނަވެގެން 3 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.

25 މިލިއަން ޑޮލަރާއި 50 މިލިއަން ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއްނަމަ، 2.

ގިނަވެގެން 5 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.

50 މިލިއަން ޑޮލަރާއި 75 މިލިއަން ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއްނަމަ، 3.

ގިނަވެގެން 7 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.

75 މިލިއަން ޑޮލަރާއި 100 މިލިއަން ޑޮލަރާ ދެމެދުގެ އިންވެސްޓްމަންޓެއްނަމަ، 4.

ގިނަވެގެން 10 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް.
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ގިނަވެގެނ5ް. ބޮޑުނަމަ،  ޑޮލަރަށްވުރެ  މިލިއަން   100 އަގު  އިންވެސްޓްމަންޓުގެ 

15 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް. 

މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް )ނ(

ޑިއުޓީ  މުދަލަކަށް  ގެނެވޭ  ފަހަރަކަށް  އެ  މަޢާފުކޮށްދެވޭނީ،  ޑިއުޓީ  މުދަލަކަށް  އެދޭ 

މަޢާފުކުރުމަށް ވަކިވަކިން ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބޭނުންތެރި 

މަސައްކަތްތަކަށް ގެނެވޭ ތަކެތީގެ 

ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރެވޭ މިންވަރު 

މި އުސޫލުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭނުންތެރި 5.

މަސައްކަތް ފެށްޓުމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި، އެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށް އިމްޕޯޓްކުރާ ތަކެތީގެ 

ޑިއުޓީގެ %100 މަޢާފުކުރެވޭނެއެވެ. 

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބޭނުންތެރި 

މަސައްކަތްތަކަށް ގެނެވޭ ތަކެތީގެ 

ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް އެދެވޭނެ 

ފަރާތްތައް

މި އުސޫލުގެ 2 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ބާވަތުގެ މަސައްކަތަކަށް ގެންނަ ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ 6.

ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ  )ވިޔަފާރި   18/2014 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ފަރާތަކީ،  އެދޭ  މަޢާފުކުރުމަށް 

ޢަމަލުކުރުމަށް  ފަރާތަކުން  އެ  ފަރާތަކަށްވުމާއެކު،  ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު( 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ  ފުރިހަމައަށް  ގަވާއިދުތަކަށް  ޤާނޫނުތަކާއި  ހެދިފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ފަރާތެއްކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ. އަދި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީއާއި ޓެކްސް ގަވާއިދުން ދައްކަމުންދާ 

ފަރާތެއްކަމުގައިވެސް ވާންވާނެއެވެ.

ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި ގެނެވޭ 

ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު( ގެ 8 ވަނަ މާއްދާގެ 7.

މުޅި  ރަށެއްގެ  ނުވަތަ  ރައްޔިތުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަދައިން،  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ( 

ޑިއުޓީން  ނުވަތަ  ޑިއުޓީ  އިމްޕޯޓް  ތަކެތީގެ  އިމްޕޯޓްކުރާ  ފައިދާއަށްޓަކައި  ޢާންމު  ރައްޔިތުންގެ 

ބައެއް، ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، މަޢާފުކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ގެނެވޭ ތަކެތިން ޑިއުޓީ 

މަޢާފުކުރެވޭނެއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ )ހ( ރަށެއްގެ  ނުވަތަ  ރައްޔިތުންގެ  ރާއްޖޭގެ  ސަބަބުން  ބަލިމަޑުކަމެއްގެ  ރޯގާ 

ގިނަބަޔަކަށް ފަރުވާ ދޭންޖެހިގެން ގެނެވޭ ތަކެތި. 

ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ތަޢުލީމު، ޞިއްޙަތު، ކަރަންޓް، ފެން، ނަރުދަމާފަދަ އަސާސީ )ށ(

ރަށެއްގެ  ނުވަތަ  ރައްޔިތުންގެ  ރާއްޖޭގެ  ސަބަބުން،  ފޯރުކޮށްނުދެވުމުގެ  ޚިދްމަތެއް 

ނޭދެވޭ  ބުއިމަށް،  ކެއިން  ނުވަތަ  ދިރިއުޅުމަށް  ޢާންމު  ގިނަބައެއްގެ  ރައްޔިތުންގެ 

އަސަރެއްކުރާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވުމުން އެކަން ޙައްލުކުރަންޖެހިގެން ގެނެވޭ ތަކެތި. 

ނުވަތަ )ނ( ަސބަބުން،  ނޑުމުގެ  މެދުކެ ޚިދުމަތެއް  އަސާސީ  ލިބެމުންއައި،  ރައްޔިތުންނަށް 

ކުރިން ލިބެމުންއައި ފެންވަރުގައި ނުވަތަ މިންވަރުގައި ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން، ރައްޔިތުންނަށް 

އެކަމުގެ ދަތިކަން ތަޙައްމަލުކުރަންޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ގެނެވޭ ތަކެތި.
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ޤުދުރަތީ ހާދިސާ ނުވަތަ ކާރިސާއެއްގެ ސަބަބުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ނުވަތަ )ރ(

މެދުވެރިވެގެން  ޙާލަތެއް  ދަތިވާފަދަ  ދިރިއުޅުމަށް  ގިނަބައެއްގެ  ރައްޔިތުންގެ  ރަށެއްގެ 

ގެނެވޭ ތަކެތި.

އަސާސީ )ބ( ބޭނުންވާ  ރައްޔިތުންނަށް  ރަށެއްގެ  ނުވަތަ  ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަސީލަތްތައް  ތަރައްޤީގެ  ޢުމުރާނީ  އަދި  އިޖުތިމާޢީ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ޚިދުމަތްތައް 

ޤާއިމުކުރުމަށާއި، ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން، 

ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ގެނެވޭ ތަކެތި.

އަސާސީ )ޅ( ބޭނުންވާ  ރައްޔިތުންނަށް  ރަށެއްގެ  ނުވަތަ  ރައްޔިތުންނަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަސީލަތްތައް  ތަރައްޤީގެ  ޢުމުރާނީ  އަދި  އިޖުތިމާޢީ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި،  ޚިދުމަތްތައް 

ޤާއިމުކުރުމަށާއި، ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން، 

މަޝްރޫޢުތަކަށް،  ހިންގާ  އެގްރީމަންޓްކޮށްގެން  ބަޔާންކޮށް  މަޢާފުކޮށްދޭގޮތަށް  ޑިއުޓީ 

އެގްރީމަންޓުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ތަކެތި. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ނުވަތަ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުންނަށް ހިލޭ އެހީއާއި ހަދިޔާގެގޮތުގައި )ކ(

ލިބޭ ތަކެތި.

ޚާއްޞަ ޙާލަތުގައި ގެނެވޭ 

ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރެވޭ 

މިންވަރު

މި އުސޫލުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ތަކެތީގެ ޑިއުޓީގެ 100%  8.

މަޢާފުކުރެވޭނެއެވެ. 

އެގްރީމަންޓުގައި ވަކިގޮތަކަށް 

ބަޔާންކޮށްގެން އިމްޕޯޓްކުރާ 

ތަކެތި

ވަނަ 9.  7 އުސޫލުގެ  މި  އެގްރީމަންޓެއްގައި،  ކުރާ  ފަރާތަކާއެކު  އެއްވެސް  ފަރާތުން  ދައުލަތުގެ 

ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ  ހިމެނޭނީ،  މާއްދާއެއް  މަޢާފުކުރުމަށް  ޑިއުޓީ  ދަށުން  ގެ  )ޅ(  މާއްދާގެ 

ހުއްދަ  އެކަމަށް  ހުށަހަޅައިގެން  އޮފީހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މެދުވެރިކޮށް  ވުޒާރާއެއް 

ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. 

ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް އެދި 

ހުށަހެޅުން

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 10.

އޮފީހަށް ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، ތިރީގައިމިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. 

ޑިއުޓީ މަޢާފުގެ ޢިނާޔަތް ލިބޭ ފަރާތަކީ، ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއެއް ނޫން ފަރާތެއްނަމަ،   )ހ(

ހުށަހަޅާނީ،  އޮފީހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  މަޢާފުކުރުމަށްއެދި  ޑިއުޓީ  ފަރާތަކުން  އެ 

ވުޒާރާ  ސަރުކާރުގެ  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  ބާވަތުން  މުދަލުގެ  އެދޭ  މަޢާފުކުރުމަށް  ޑިއުޓީ 

މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޑިއުޓީ )ށ( ވުޒާރާއެއްނަމަ،  ސަރުކާރުގެ  ފަރާތަކީ،  ލިބޭ  ޢިނާޔަތް  މަޢާފުގެ  ޑިއުޓީ 

މަޢާފުކުރުމަށްއެދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާނީ، އެ ވުޒާރާއަކުން ނުވަތަ، 

ވުޒާރާ  ސަރުކާރުގެ  ކަމާގުޅުންހުރި  ބާވަތުން،  މުދަލުގެ  އެދޭ  މަޢާފުކުރުމަށް  ޑިއުޓީ 

މެދުވެރިކޮށެވެ.
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ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން، ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށްއެދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ )ނ(

ވުޒާރާއަށް ހުށަހަޅާނީ، މި އުސޫލުގެ ޖަދުވަލު 1 ގައި ހިމަނާފައިވާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ.

ޑިއުޓީ )ރ( ދަށުން  ގެ  )ރ(  އަދި  )ނ(  )ށ(،  )ހ(،  މާއްދާގެ  ވަނަ   7 އުސޫލުގެ  މި 

މަޢާފުކުރުމަށް އެދޭ ތަކެތި ފިޔަވައި، އެހެން ތަކެތީގެ، ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު، 

އެ މުދާ ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަދުވެގެން 14 )ސާދަ( ދުވަހުގެ ކުރިން ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއަށް 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

މި އުސޫލުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތަކަށް ގެނެވޭ ތަކެތީން، ޑިއުޓީ )ބ(

މަސައްކަތަށް  އެ  ހަމައެކަނި  ބޭނުންކުރާނީ،  މުދާ  އެ  ފަރާތުން،  އެދޭ  މަޢާފުކުރުމަށް 

ނޑައަޅައި، އެ ފަރާތަކުން މިކަމަށް އިޤުރާރުވެ، ލިޔުމުން، ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް  ކަމުގައި ކަ

އެދޭ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެދި )ޅ( މަޢާފުކުރުމަށް  ޑިއުޓީ  މުދަލަކުން،  މަޢާފުކުރެވޭ  ޑިއުޓީ  ދަށުން  އުސޫލުގެ  މި 

ހުށަހަޅާނީ،           އޮފީހަށް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ވުޒާރާއަކުން  ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ 

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލައި، ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު، 

މަޢާފުގެ  ޑިއުޓީ  ތަކެތީގެ  ޤަބޫލުކުރެވޭ  ވުޒާރާއަށް  މަޢާފުކުރެވިދާނެކަމަށް  ޑިއުޓީ 

މައްސަލަތަކެވެ.

އޮފީހަށް )ކ( ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ވުޒާރާއަކުން  އެދި ސަރުކާރުގެ  މަޢާފުކުރުމަށް  ޑިއުޓީ 

ހުށަހަޅާއިރު، ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގެ ކޮޕީއާއި، އިންވޮއިސްތަކާއި،   

އެ މައްސަލައަކާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދެވޭ މުދަލުގެ 

މަޢުލޫމާތު

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދެވޭ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 11.

އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށާއި، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށާއި، ޑިއުޓީ މަޢާފުގެ މައްސަލަ 

ހުށަހަޅާ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ވުޒާރާއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދީފައިވާ މުދަލުގެ 

ޑިއުޓީ އަނބުރާ ދެއްކުން

މި އުސޫލުގެ ދަށުން ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްގެން އެތެރެކޮށްފައިވާ މުދަލުން، އެ މުދަލެއް އެތެރެކުރި 12.

ބޭނުން ނޫން އެހެން ބޭނުމެއް ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ ހާލަތެއްގައި 

އެ މުދަލުގެ ބޭނުމެއް ކުރެވޭނީ، އެ މުދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްފަހުގައެވެ. 

މިފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ދެއްކުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ، މޯލްޑިވްސް 

ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އަށެވެ.

މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، 1 ފެބުރުވަރީ 2015 އިން ފެށިގެންނެވެ.13.ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

ނަރުދަމާއާއި، 14.މާނަކުރުން ފެނާއި،  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމުގައި  ޚިދުމަތްތައް[  ]އަސާސީ  އުސޫލުގައި  މި 

ދަތުރުފަތުރާގުޅޭ  އާންމު  ތަޢުލީމާއި،  ޞިއްޙަތާއި،  ކަރަންޓާއި،  ބޯހިޔާވަހިކަމާއި،  ކުންޏާއި، 

ޚިދުމަތްތަކަށެވެ. 
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ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމު

APPLICATION FOR DUTY EXEMPTION

ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރަން އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް. 1

Name and address of applicant

ގެންނަ މުދަލުގެ ބާވަތް. 2

Type of goods being imported

މުދާ ގެނައި ބޭނުން. 3

Purpose of Importing goods

ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް، އުސޫލުން ހަވާލާދޭ މާއްދާ. 4

Specify the section in the Duty Exemption
Guideline your claim falls under

ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ސަބަބު. 5

)އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތެއްނަމަ، މަސައްކަތުގެ ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓް 

ސައިޒު ބަޔާންކުރޭ(

Basis of claim with justification
 (If applicable specify total investment size of the project)

ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް 

ހުށަހަޅާ އަދަދު

Amount being claimed 
for duty exemption

ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް 

ހުށަހަޅާ އައިޓަމުތައް

Items being requested 
for duty exemption

އިންވޮއިސް ތާރީޚު

Invoice Date

އިންވޮއިސް ނަންބަރު

Invoice Number

މުދާ ފޮނުވި ފަރާތް

Exporter

ނޑު އިޤްރާރުވަމެވެ. މި ފޯމުގައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށާއި، ފޯމާއެކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތަކަކީ ޞައްޙަ ލިޔުންތަކެއް ކަމަށް އަޅުގަ

I hereby declare that the information contained in this form and supporting documents is true and complete. 

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

Contact no

ނަން: 

Name

ނޑު ކުންފުނީގެ ތައްގަ

Company seal

ތާރީޚު:

Date

މަޤާމު: 

Designation

ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރަން އެދޭފަރާތުގެ ސޮއި: 

Signature

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

ދިވެހިރާއްޖެ

THE PRESIDENT’S OFFICE
REPUBLIC OF MALDIVES
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List of Documents to be provided with the form ފޯމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

Copy of Invoices އިންވޮއިސްތަކުގެ ކޮޕީ

Goods List މުދަލުގެ ލިސްޓު

Business registration copy, Declaration according 
to Duty Exemption Guideline Section10 and Details 
of Activity (applicable only to duty exemption for 
economic activity)

އިޤްތިޞާދީގޮތުން ބޭނުންތެރި މަސައްކަތަކަށް ގެނެވޭ ތަކެއްޗަށް 

ޑީއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ،ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ، 

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމުގެ އުސޫލުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( 

ގައި ބަޔާންކުރާ އިޤުރާރު އަދި މަސައްކަތުގެ ތަފުސީލު އެނގޭނެ 

ލިޔުންތައް

Copy of Agreement (If the application is regarding 
a duty exemption clause in an agreement)

އެގްރީމަންޓެއްގެ ދަށުން ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާނަމަ،   

އެ އެގްރީމަންޓުގެ ކޮޕީ

އިރުޝާދު

Instructions

y  ަޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ގެންނަ މުދަލުގެ ބާވަތުން، ކަމާ ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަކަށް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމުގެ މައްސަލ

ހުށަހަޅަންވާނީ މި ފޯމު މެދުވެރިކޮށެވެ. 

All duty exemption applications should be submitted to the relevant ministry through this form 

y  ްޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދީފައިވާ މަސައްކަތްނޫން އެހެން މަސައްކަތަކަށް، ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރެވިފައިވާ މުދާ ބޭނުންކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ، އެފަދަ ބޭނުމެއ

ކުރަންވާނީ އެ މުދަލަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއަށް ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ.

If goods imported under duty exemptions are used for any other activity other than for the approved purpose, the 
levied import duty should be paid to the Maldives Customs Service accordingly.

For Official Use Only ހަމައެކަނި ރަސްމީ ބޭނުމަށް

ތާރީޚު 

Date
ނޑު މިނިސްޓްރީގެ ތައްގަ

Stamp

y

y



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

1 .

2 .

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 

ށް އަ

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

. . .your fr iend on air.


